
 
แนวทางการพัฒนารูปแบบการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการ                         

คุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนในโครงการเครือข่ายโรงเรียนกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน 
จังหวัดกาญจนบุรี (PARE MODEL) 

 
                                     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    

             ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการศึกษาท่ียั่งยืน 
                    และโครงการเครือข่ายโรงเรียนกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี 

1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานพระบรมราโชวาท  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษาไว้ว่า 
 “...การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคลสังคมและ
บ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน ล้วนพอเหมาะกันทุกๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองมั่นคงของ
ประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด...” (ความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ครูและนักเรียนที่
ได้รับพระราชทานรางวัล วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2524) 
 พระบรมราโชวาทดังกล่าวให้ความส าคัญกับการศึกษาที่สามารถพัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมใน
ทุกๆ ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) และ                      
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2545  มาตรา 4 กล่าวถึงความหมายของการศึกษาว่า เป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงาม
ของบุคคลและสังคม  โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุน
ให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  และในมาตรา 6 ให้ยึดหลักว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  มาตรา 8  การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้  1)  เป็นการศึกษาตลอดชีวิต
ส าหรับประชาชน 2)ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้  ให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่องโดยก าหนดกระบวนการเรียนรู้มาตรา 7 ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความ
เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ  การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล  
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่ม
สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ 2546 : 2 - 5)   ซึ่งสอดคล้องกับที่องค์การ
การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยู เนสโก  ได้จัดท าและตั้ งชื่อรายงานว่า                          
“ Learning : The Treasure Within”แปลว่า “การเรียนรู้ขุมทรัพย์ในตน” โดยมีสาระส าคัญตอนหนึ่งกล่าวถึง “สี่
เสาหลักของการเรียนรู้” ที่เป็นหลักการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยการเรียนรู้ 4 ลักษณะ ได้แก่  การ
เรียนรู้เพ่ือรู้ (Learning to Know)  การเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติได้จริง (Learning to do)  การเรียนรู้เพ่ือที่จะอยู่ร่วมกัน 
(Learning to Live Together)  การเรียนรู้เพื่อชีวิต (Learning to Be) (วิชัย  วงษ์ใหญ่ 2554 : 21) 
  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับนโยบายของท่านองคมนตรี ท่านไพบูลย์ คุ้มฉายา ในการสืบสานการ
สร้างพลเมืองให้เป็นคนดีเพ่ือสนองราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 จึงด าเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน                      
กองทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะในจั งหวัดกาญจนบุรีมีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียน                           



บ้านห้วยหวาย  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย และโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม อ าเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี  
ซึ่งการด าเนินงานเพ่ือสร้างสรรค์คนดีนั้น  มีความจ าเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากบุคลากรหลายฝ่าย แต่ในส่วนของ   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีแนวทางการด าเนินงานตามที่ได้ประชุมโดยคณะกรรมการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน อ าเภอหนองปรือ  
จังหวัดกาญจนบุรี  ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 
พ.ศ. 2562 พบว่า ควรด าเนินการวิจัยด้านการพัฒนารูปแบบการนิเทศเพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
ดังนั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจึงออกแบบงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศเชิงสร้างสรรค์
ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านคุณธรรมในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา โดยใช้กับโรงเรียน                     
บ้านห้วยหวาย และโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 8 เพ่ือเป็นแนวทางด้านการนิเทศและสามารถ
น าไปใช้พัฒนาการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป 

ทั้งนี้ การพัฒนารูปแบบการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี จะประสบความส าเร็จได้
ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ชุมชน นักเรียน และผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ในการเสนอแนวคิด แนวทางการน าไปสู่การปฏิบัติเชิงพ้ืนที่จริง เพ่ือเป็นการช่วยสนับสนุน  ส่งเสริม ให้โครงการนี้
ประสบความส าเร็จ  ความคาดหวังสูงสุดของโครงการนี้ คือ นักเรียน และชุมชน มีคุณธรรมอัตลักษณ์ท่ีมีความเป็นวิถี
ชีวิตแบบยั่งยืน และเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนและชุมชนอ่ืน ๆ ในระดับที่ขยายผลต่อไป 

 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส ารวจข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมการบริหาร
จัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนในโครงการเครือข่ายโรงเรียนกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี   
 

2.1 เพ่ือหาแนวทางและพัฒนารูปแบบการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการ
คุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนในโครงการเครือข่ายโรงเรียนกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี   

2.2 เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการคุณธรรม 
จริยธรรม ของโรงเรียนในโครงการเครือข่ายโรงเรียนกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี   

2.3 เพ่ือประเมินผลการใช้และสรุป และปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริม
การบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนในโครงการเครือข่ายโรงเรียนกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน จังหวัด
กาญจนบุรี   

 
3. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ    

3.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีได้รูปแบบการนิเทศเชิง
สร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาสู่
ชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีคุณภาพ 
 

3.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีน ารูปแบบการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี ไปใช้ใน
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายและโรงเรียนบ้านห้วยหวาย อย่างมีระบบ  
 



4. ขอบเขตการด าเนินงาน 
   4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

    รูปแบบการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของ
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี  

 
 4.2 กลุ่มเป้าหมาย 

                กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย และ
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  
 
5. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ใช้ระยะเวลาในการนิเทศ ติดตาม ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน                       
พ.ศ. 2562 
 

6. นิยามศัพท์เฉพาะ 
6.1 รูปแบบการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครู  หมายถึง  การนิเทศติดตามด้วยหลักการ วัตถุประสงค์ 

กระบวนการนิเทศ แนวใหม่ที่สะท้อนความต้องการของผู้นิเทศ ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้รับ
การนิเทศ ได้แก่ ครู โดยใช้แนวทางการนิเทศเป็นรายบุคคล เพ่ือพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ให้น าไปสู่การพัฒนา
ผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอนดังนี้ 

 6.1.1 การวางแผนการนิเทศ (PLAN) 
 6.1.2 การปฏิบัติการนิเทศ (ACTION) 
 6.1.3 การสะท้อนผลการนิเทศ (REFLETION) 
 6.1.4 การประเมินผลการนิเทศ (EVALUATION) 
6.2 การบริหารจัดการด้านคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา  หมายถึง  

กระบวนการวางแผน การจัดการเพ่ือน าสู่การปฏิบัติ ให้ครูร่วมกับชุมชนพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและด้วยวิธีการต่างๆ และประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

6.3 โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี  หมายถึง โรงเรียน
บ้านหนองสาหร่าย  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย และโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีรูปแบบการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมการ
บริหารจัดการด้านคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี  
  7.2 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย โรงเรียนบ้านห้วยหวาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 และโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัด
กาญจนบุรี มีนวัตกรรมการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักเรียน 
 7.3 นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดกาญจนบุรีมีคุณธรรมเป้าหมายสอดคล้องกับชุมชนซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่
แท้จริงอย่างยั่งยืน 
  7.4 จังหวัดกาญจนบุรีมีเครือข่ายการปฏิบัติงานระหว่างองค์กร 
 



 
รูปภาพแสดง ข้ันตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนในโครงการเครือข่าย  
        โรงเรียนกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี   (PARE MODEL)  


